
 
ประกาศโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
................................................................................................... 

ข้าพเจ้า นายจุมพล ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ขอประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน
ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ขับเคล่ือนโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ให้เป็น ส่วนราชการท่ีปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย
ดำเนินการดังนี้  

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกำหนด  

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงาน 
รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข เกิดวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน  

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่และสถานศึกษา
ในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

๔. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กรและจะ

บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิด 
หากการปฏิบัติงานของโรงเรียนโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม  

๖. แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 

 

(นายจุมพล ทวีตา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการดำเนินงานตามประกาศโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

......................................................................................................................... 
๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
บุคลากรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มา
ขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการให้บริการ

ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ  
๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติประสานงานต่าง  ๆ  ด้วยดี 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการท่ีดี  
๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนหรือ

ประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ  
๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
๒. ด้านการใช้งบประมาณ  
บุคลากรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ต้องสำนึก และตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็น

งบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่กำกับ ดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก – จ่าย และการพัสดุ 
ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง  
๒.๒ งานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด  
๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ

หรือข้อบังคัลกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณเท่าท่ีไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  

๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก – จ่ายงบประมาณ เช่น ค่า
ทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  

 
 
 



๓. ด้านการใช้อำนาจ  
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผล การปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากร

เพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่ังการ กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยท่ีไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆอย่างถูกต้อง และชอบธรรม  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ ความเหมาะสมกับ

สถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเส่ียงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมท้ัง
มีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ  

๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด  ๆ  ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
อันมีลักษณะท่ีเป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น  

๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิด
ความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมีความเป็นผู้นำท่ีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าท่ีในราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
ท่ีมิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย  

๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  
บุคลากรโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นำทรัพย์สิน

ของราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให้รายงานหรือดำเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้  

๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข หรือให้บุคคลภายนอกยืม
ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

๔.๓ งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความ
เป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ  

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในท่ีสุด  

 
 



แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐานความโปร่งใส โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข กำหนด  

๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรฐานต่าง ๆ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแประพฤติมิชอบของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ในทุกรูปแบบ  

๕.๓ ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องกำกับ  ติดตามสอดส่องดูแล การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมท้ังไม่ละเลยหรือ
ละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความเคร่งครัด และรายงานให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ทราบโดยตรง  

๖. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน  
บุคลากรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการ

ดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีการ

ถ่ายทอดการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับบุคลากร
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา  

๖.๒ บุคลากรโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความ
สุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่
ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  

๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการดำเนินงานให้เกิดความแม่นยำ 
ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น  

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มีช่องทางการ

ส่ือสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีทางราชการแจ้งได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๗.๑ ทุกกลุ่มงานดำเนินการการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูล ที่ประชาชนควรรับทราบ

หรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือช่อง

ทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน  
๘. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของ
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข พร้อมท้ังเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข และหน่วยงานในสังกัดให้มี
ความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีดีต่อโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๘.๑ หน่วยงานดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน การให้บริการตาม

แนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด  
๘.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิน ภารกิจที่ให้ประชาชน

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไม่ว่าจะเป็นด้านการรบัฟัง
ความคิดเห็น ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความ
โปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  

๘.๓ หน่วยงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  พร้อม
ทั ้งนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที ่ได้ร ับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น  

๘.๔ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสรสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือการดำเนินงานให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล  
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดำเนินการนำข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจ

ของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ไว้ในเว็บไซต์โรงเรียน หรือเว็บไชต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถามกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการ
ดำเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส ใน
การบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  

 
 
 



แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๙.๑ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตาม

แนวทางหรือมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด  

๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชนควรทราบหรือ
เกี่ยวกับการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  

๙.๓ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารใน
รูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการส่ือสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันในรูปแบบท่ีทันสมัย  

๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ต่อ
สาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของ
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  

๙.๕ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องดำเนินการตามแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การ
ประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อธำรง และรักษาไว้ซึ่งคนดีและคน  

๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต  
บุคลากรโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ต้องดำเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจำนงในการบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและ
สามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงใน
คุณธรรม จรรยาของข้าราชการและมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ทุกคน ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่ง

เจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีความธรรมาภิบาล  
๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต  หรือประพฤติมิชอบ หรือมีลักษณะ

ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทำสัญญาโครงการ  หรือรับจ้างใด ๆ จาก
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  

๑๐.๓ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการ ในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานนำไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต  

๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมใน
กิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พร้อมท้ังร่วมกันสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 


